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السياسية  الناش����طة  انتقدت 
شيخة الغامن ما ورد في التقرير 
السنوي ملنظمة »هيومن رايتس 
ووتش« التي تعني بسجل حقوق 
االنسان موضحة ان التقرير تعرض 
الى قضية البدون حينما ذكر ان 
هناك 120 ألف شخص من تلك الفئة، 
مبدية استغرابها الشديد من هذا 
الرقم التي ذكرته الباحثة بريانكا 
موتا بارثي متسائلة من اين جاءت 
بهذا الرقم؟ حيث رأت ان هذا الرقم 

مبالغ فيه بشكل كبير.
وزادت الغامن بأن التقرير ادعى 
ان هذه الفئ����ة مهضوم حقها في 

الكويت عندما ذكرت الباحثة بريانكا انهم ال يحصلون 
على حقوقهم املدنية من توثيق عقود الزواج وصعوبة 
اصدار هويات وعدم احلص����ول على خدمات طبية 
وتعليمية مثل غيرهم واضافت الباحثة انهم وعلى 
الرغم من انهم يعيش����ون عل����ى ارض الكويت منذ 
فترات بعيدة اال انهم لم يحصلوا بعد على اجلنسية 
الكويتي����ة. واعتبرت ان ما ورد في هذا التقرير يعد 
تدخال سافرا في امور سيادية بحتة تتعلق بالكويت 
وحدها مبينة ان قانون اجلنسية من هذه االمور وهو 
ما ينطبق على اي دولة من دول العالم والتدخل فيه 
يعد مبثابة خط احمر، مضيفة ان هذا االمر ميس امنها 
القومي بالدرجة االولى وكأن هذه املنظمة احلقوقية 
قد نس����يت او تناس����ت كيفية دخول هذه الفئة الى 
الكوي����ت، مؤكدة انهم دخلوا متس����للني دون اذن او 
صفة رسمية فهل بعد ذلك نكافئهم ومننحهم جنسية 

ال يستحقونها.
موضحة انه كان من االجدر بهذه املنظمة بدال من ان 
تطالب لهم بحقوق مدنية وحصول على اجلنسية كان 
االحرى بها ان تطالب بعودتهم الى بلدانهم االصلية 
التي نزحوا منها حتى يأخذوا جزاءهم الرادع ويكونوا 

عب����رة لغيرهم ممن تس����ول لهم 
انفس����هم التسلل الى حدود دولة 
أخرى، مؤكدة ان هذه املشكلة بعيدة 
متاما عن البعد االنساني الذي لم 
تقصر فيه الكويت بل على العكس 
فقد احتضنت الكويت هذه الفئة 
واعطتهم العديد من املزايا، معتبرة 
ان مثل هؤالء لو تسللوا الى دولة 
اخرى لكان الس����جن هو مكانهم 
الطبيعي او ترحيلهم مباشرة الى 

بلدانهم التي تسللوا منها.
الغامن دهشتها من  ولم تخف 
تدخل هذه املنظمة في امور داخلية 
تتعلق بسيادة الدول، حيث ترى انه 
من غير املعقول ان تدافع حقوق االنسان عن مجرمني 
متسللني، الفتة الى انه ليس هناك اي مبرر لتدخل هذه 
املنظمة بأمور تتعلق بأمن البلد وشؤونها الداخلية، 
وان هذه املنظمة بهذا الشكل تضيع وقتها في قضية 
أمنية وليس لها أي دخل بأي امور حقوقية، مشددة 
على ان ذلك ال يعني ان الكويت لم تقم بدورها على 
اكمل وج����ه جتاه هذه الفئة بل على العكس من ذلك 
حيث تثبت احلقائ����ق والوقائع ان الكويت تعاملت 
مع هذه الفئة بحس����ن نية وكانت قم����ة في املثالية 
على الرغم من ارتكابهم خطأ جسيما وفادحا حينما 
انتهكت حقوق الكويت ودنست اراضيها دون واعظ 

من ضمير او اساس من قانون.
واعتبرت الغامن ان هذا التقرير يعد مبثابة فرصة 
لدراسة ملف البدون لتكون خطوة الغالق هذا امللف الن 
حقوق االنسان تعاملت بطريقة من املمكن ان تتسبب 
مبخاط����ر قد تؤثر على املنظوم����ة األمنية الكويتية 
والعاملية وتنال منها، معتبرة ان طول املدة ال يعطي 
املتسلل بأي حال من االحوال احلق في احلصول على 
اجلنس����ية النه في االساس متس����لل اي دخل البالد 

بطريقة غير مشروعة.

»الشؤون«: بدء العمل بنسب العمالة الوطنية الجديدة 19 مارس
اللجنة المختصة تضع آلية لتنفيذ القرار وشرحه التحاد أصحاب العمل

حمد املرزوق يسلم شيك الرعاية لطالل اللحدان بحضور علي العثمان وراشد بورسلي

الرئيس السوداني مكرما دعيج الدعيج دعيج الدعيج مشاركا في املؤمتر

في اطار مساهمات بنك الكويت والشرق االوسط 
ودوره الفعال في دعم جميع القضايا االجتماعية، 
قام االوسط باملساهمة في تقدمي مساهمة مالية لدعم 
رحلة العمرة التي نظمتها جمعية الشامية والشويخ 
التعاونية العضائها املس���اهمني واهالي املنطقة. 
وتأتي هذه املس���اهمة استمرارا للدور االجتماعي 
الذي يوليه البنك اهتمامه الكبير من خالل دعمه 
املتواصل لالنشطة االجتماعية والدينية والثقافية 
انطالق���ا من اميانه العمي���ق وحرصه الدائم على 
املساهمة في تدعيم مختلف انشطة املجتمع وذلك 

في اطار رسالته الهادفة الى خدمة املجتمع.
بهذه املناس���بة قام حمد عبداحملسن املرزوق 
بتقدمي شيك املساهمة لرئيس مجلس ادارة اجلمعية 
طالل اللحدان بحضور كل من عضو مجلس االدارة 
وممثل اجلمعية لدى احتاد اجلمعيات التعاونية 
راشد مساعد بورس���لي وامني الصندوق ورئيس 
مجلس املنطقة علي سليمان العثمان الذين قاموا 
بدورهم بتقدمي الشكر والتقدير للبنك على دوره 
الكبير واملتميز في خدمة املجتمع، متمنني السرة 

االوسط املزيد من التقدم واالزدهار.

أش��اد مستشفى الراشد 
العائلة(  لرعاية  )الرائد االول 
بالتوعية  بضرورة االهتمام 
لليوم العاملي ملرض السرطان 
4 فبراي��ر، وحث الناس في 
جميع انحاء العالم، خصوصا 
في بلدنا احلبيب الكويت على 
اذكاء الوع��ي وابداء تضامن 
دولي من اجل التصدي لهذا 
املرض اخلطير، اذ ميثل تعاطي 
التبغ اهم العوامل املؤدية الى 

االصابة بالسرطان.
وصرح استشاري اجلراحة 
العامة واملناظير د.احمد طارق 

بأن خطورة مرض السرطان من اسباب الوفيات 
الرئيسية في جميع انحاء العالم، والسرطان ميكنه 
ان يصيب اي جزء من اجزاء اجلسم مبا يسمى 
باالورام اخلبيثة، ومن السمات التي تطبع السرطان 
التولد السريع خلاليا شاذة ميكنها النمو خارج 
حدودها املعروفة واقتحام اجزاء اجلسد املتالصقة 

واالنتشار الى اعضاء أخرى.
وأش��ار د.احمد طارق الى ان الزيادة الكبيرة 
التي شهدتها عوامل االختطار، مثل تعاطي التبغ 
والس��منة، تس��هم في رفع معدالت السرطان، 
وبخاص��ة في البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 
املتوسطة الدخل، ويؤدي التغير السريع احلاصل 
حاليا في البيئة العاملية بس��بب عوملة االس��واق 
والتوس��ع العمراني الى زيادة استهالك االطعمة 
املصنعة التي حتتوي على نسب عالية من الدهون 
والسكر وامللح، فضال عن زيادة استهالك منتجات 
التبغ، والى انخفاض نس��بة اس��تهالك اخلضر 
البدني.  والفواكه، وانخفاض مستويات النشاط 
وينجم ع��ن ذلك ارتفاع عدد حاالت الس��رطان 
وغيره م��ن االمراض املزمنة، وم��ن بني عوامل 
االختط��ار االخرى التي ميكن توقيها العديد من 
العناصر البيئية املتسرطنة وأنواع العدوى الناجمة 
عن ڤي��روس التهاب الكبد »باء« وڤيروس الورم 

احلليمي البشري.
وتابع: البد لنا اوال وقبل 
كل شيء، احلد من التفاوت 
الهائل القائم بني البلدان املتقدمة 
والبلدان النامية فيما يخص 
الوقاية من السرطان وعالج 
مرضاه ورعايتهم. وعلى الرغم 
ادراكن��ا إلمكانية توقي  من 
العديد من احلاالت أو عالجها 
عندما يتم الكشف عنها في 
مراحل مبكرة ومعاجلتها وفقا 
ألفضل البيانات العلمية، فإن 
ما يؤس��ف له ان االورام ال 
تكتشف لدى العديد من الناس 
اال بعد فوات االوان والعالج املناس��ب يظل غير 

متوافر في كثير من االحيان.
وميكن، عالوة على ذلك، حتسني نوعية حياة 
الكثيرين من مرضى السرطان بشكل كبير عن 

طريق تسكني االلم والرعاية امللطفة.
ودعا د.أحمد طارق الى اتباع نهج متكامل ازاء 
الوقاية والع��الج والرعاية، اذ ان من الضروري 
اتباع نهج متكامل يجمع بني خدمات الوقاية من 
السرطان وتش��خيصه وتدبيره العالجي، وذلك 
نظرا لوجود عوامل اختطار مشتركة بني جميع 
تلك االمراض )تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير 
الصحي واخلمول البدني( والتدخني والس��منة 
املفرطة واملواد املسرطنة املوجودة في املبيدات 
احلشرية املخلوطة باخلضراوات والفاكهة، مما 
يقتضي من النظام الصحي مواجهتها بطرق مماثلة. 
واتباع نهج متكامل ليس السبيل االفضل للوقاية 
والعالج فحسب، بل هو ايضا نهج عالي املردود. 
واختتم بأن التقرير ال��ذي أصدرته املنظمة في 
اآلونة االخيرة بعنوان »توقي االمراض املزمنة: 
اس��تثمار بالغ االهمية« يؤكد ضرورة اتباع ذلك 
النهج مع ضرورة االمتناع عن اس��تخدام التبغ 
وممارسة النش��اط البدني بانتظام واتباع نظام 

غذائي صحي.

مستشفى الراشد بحملة التوعية في اليوم العالمي للسرطان

د.أحمد طارق

شيخة الغامن

تشكيل لجنة خاصة لتأثيث مبنى إدارة عمل العاصمة الجديد
بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ان قطاع العمل في الوزارة باشر تنفيذ تطوير املباني االنشائية 
إلدارات العمل، مش���يرا الى االنتهاء من بناء مبنى ادارة عمل 
العاصمة ومت تش���كيل جلنة خاص���ة لتجهيز املبنى وتأثيثه 

متهيدا لالنتقال اليه خالل االشهر القليلة املقبلة.
وأشار املصدر الى تس���لم القطاع للمبنى اجلديد اخلاص 
بإدارة عمل محافظة مبارك الكبير واالنتهاء من جتهيزه والعمل 
حالي���ا جار على جتهيز اخلدمات في املبنى )الهاتف، امليكنة( 

وغيرهما من االمور اخلدماتية.

قطاع العمل في وزارة الشؤون يتسلم المبنى الجديد إلدارة عمل مبارك الكبير

 الدعيج يرأس وفد الكويت  المشارك
في المؤتمر الكشفي العربي الـ 26 في السودان

شارك وفد من الكويت في املؤمتر الكشفي العربي 
ال���� 26 والذي عق���د بجمهورية الس���ودان على مدى 

أسبوع.
وقال رئيس الوفد وكيل وزارة التربية املس���اعد 
لألنش���طة الطالبية ونائب رئيس جمعية الكش���افة 
الكويتية دعيج الدعيج ان املؤمتر أقيم برعاية وحضور 
الرئيس السوداني عمر البشير الذي متنى ان يكون 
املؤمتر خطوة للتضامن العربي ومصداقا لتجس���يد 

األخوة الكشفية العربية مشيرا الى ان السودان حتتضن 
هذا املؤمتر تعبيرا عن حبها خلدمة الشباب العربي 

في وطننا الكبير.
واوضح الدعي���ج ان املؤمتر ناقش اخلطة العامة 
لألنشطة العربية لعام 2010 – 2020 كما اعتمد االجنازات 
الكش���فية للجنة العربية عن األعوام 2007 – 2008 – 

.2009
واضاف أنه مت أيضا مناقشة التقرير املالي للجنة 

الكشفية العربية وبارك على شراء قطعة أرض مبدينة 
نصر بالقاهرة لتكون مقرا جديدا للمنظمة الكشفية 

العربية.
وأعلن الدعيج انه مت خالل املؤمتر اعادة انتخاب 
عضو الوفد الكويتي سلطان مفتاح نائبا لرئيس اللجنة 
الكشفية العربية، كما توج املؤمتر قالدة الكشاف العربي 
للقائد عبداللطي���ف املكيمي تقديرا لدوره الكبير في 

خدمة الشباب واحلركة الكشفية بالوطن العربي.

رعاه الرئيس السوداني على مدى أسبوع

 شيخة الغانم: تدخل »حقوق اإلنسان«
في قضية البدون مرفوض

عّلقت على تقرير »هيومن رايتس ووتش«

 نسب العمالة الوطنية التي تلتزم بها الجهات
غير الحكومية حسب النشاط االقتصادي

النسبةالنشاط االقتصاديم
60%البنوك1
56%االتصاالت2
40%شركات التمويل واالستثمار3
30%بتروكيماويات وتكرير4
30%دور حضانة5
16%التأمني6
15%العقار وخدمات األعمال7
13%الصيرفة / الصرافة8
10%مدارس خاصة عربية9
5%مدارس خاصة أجنبية10
2%الزراعة والصيد والرعي11
2%صناعة حتويلية12

� عند احتس��اب أعداد العمالة غير الكويتية الزائدة 
على العدد املقرر وفقا للنس��ب املشار إليها في اجلدول 

أعاله يجبر الكسر الى أقرب رقم صحيح.
� تلتزم اجلهات غير احلكومية بالنس��ب املبينة في 
اجلدول لالستفادة من الدعم العيني او املالي او احلصول 
على قس��يمة أو اي ميزة عينية او مالية اخرى او عند 

التعاقد املباشر وإرساء املمارسات واملناقصات.

نسب الكويتيين بالقطاع غير الحكومي حسب المهن الرئيسية في األنشطة االقتصادية

النشاط االقتصاديم
النسبة

علميون 
كتبة مديرونوفنيون

مقدمو بائعونوتنفيذيون
اخلدمات

5%12%20%17%4%الفنادق1
5%25%25%20%4%مكاتب السياحة والسفر2
5%25%34%30%6%شركات الطيران والشحن3
5%0%56%60%7%مناجم ومحاجر4
5%3%20%35%10%التشييد والبناء5
5%2%25%35%10%النقل والتخزين6
5%2%35%35%5%مستشفيات ومراكز طبية7
20%10%30%21%10%كهرباء وغاز وانارة8
5%5%17%20%5%جتارة ومطاعم9
5%5%35%30%10%خدمات اجتماعية10
5%10%35%30%10%الصحف11
5%5%15%50%7%اجلمعيات التعاونية12

- عند احتس���اب اعداد العمالة غير الكويتي���ة الزائدة عن العدد املقرر وفقا 
للنسب املشار إليها في اجلدول أعاله يجبر الكسر الى اقرب رقم صحيح.

- تلتزم اجلهات غير احلكومية بالنس���ب املبينة في اجلدول لالستفادة من 
الدعم العيني او املالي او احلصول على قسيمة او اي ميزة عينية أو مالية اخرى 

او عند التعاقد املباشر وارساء املمارسات واملناقصات.

بشرى شعبان
كش���ف مصدر مسؤول في 
الش���ؤون االجتماعية  وزارة 
املكلفة  اللجن���ة  ان  والعم���ل 
بوضع آلية تنفيذ قرار مجلس 
الوزراء بشأن نسب دعم العمالة 
الوطنية باشرت بعقد اجتماعات 
مع احت���اد اصح���اب االعمال 
لتوضيح آلية تطبيق النسب 
احملددة في القرار الصادر عن 
مجلس الوزراء رقم 1104/خامسا 

لسنة 2008.
واضاف: كما مت اعتماد برنامج 
لتنظي���م ورش عمل تدريبية 
العمل حول  ادارات  ملوظف���ي 
تطبيق النسب احملددة بالقرار، 
الى جانب اعداد حملة اعالمية 
لتوضيح بنود القرار والنسب 
ألصحاب االعم���ال واملوظفني 
وطرق تطبيقه، باالضافة الى 
توزيع بروشور يتضمن مواد 
القانون ونسب العمالة حسب 

النشاط االقتصادي.
واكد املص���در ان 19 مارس 
املقبل سيكون اليوم االول لبدء 

العمل بالنسب اجلديدة.
وفيم���ا يلي ق���رار مجلس 
ال���وزراء بش���أن نس���ب دعم 
العمالة الوطني���ة في القطاع 
اخلاص: تضمن القانون رقم 19 
لسنة 2000 بشأن دعم العمالة 
الوطنية وتشجيعها للعمل لدى 
اجلهات غي���ر احلكومية عدة 
ادوات من شأنها ايجاد فرص 
عمل حقيقية للمواطنني أخصها 
تفويض مجل���س الوزراء في 
اصدار قرار بتحديد نسب القوى 
العاملة الوطنية التي يجب ان 
تلتزم بها اجلهات غير احلكومية 
في الوظائف واملهن املختلفة، 
وقد أصدر مجلس الوزراء عدة 
قرارات في هذا الشأن كان آخرها 
القرار رقم 1104/خامسا لسنة 

.2008
قرر: مادة 1

في تطبيق احكام هذا القرار 
يقصد بالعمال���ة الوطنية كل 
كويت���ي يعمل ف���ي جهة غير 
حكومية ومشترك بهذه الصفة 
في التأمينات االجتماعية كمؤمن 
عليه ويقص���د بالعمالة غير 
الوطنية كل عامل غير كويتي 
يعمل لدى جهة غير حكومية 

بكفالة هذه اجلهة.
مادة 2

ال يجوز للجهات احلكومية 
مبا في ذلك القطاعات العسكرية 
املباش���ر  التعاقد  والنفطي���ة 
وارساء املمارسات واملناقصات 
على جهة غير حكومية لم تلتزم 
بنس���بة العمالة الوطنية في 
أي من اجلدولني املرفقني وفقا 

لنشاطها االقتصادي.
وللجهة صاحبة املشروع 
بالتنسيق مع جلنة املناقصات 
الش���ؤون  املركزي���ة ووزارة 
االجتماعية والعمل وبرنامج 
العاملة  الق���وى  اعادة هيكلة 
ان  التنفيذي للدولة  واجلهاز 
تضمن شروط العقد أو املمارسة 
أو املناقصة االلتزام بنسبة اعلى 

مباشرة عمل صناعي أو جتاري 
أو مهن���ي أو زراعي ان يلتزم 
الوطنية في  العمالة  بنس���ب 
أي من اجلدولني املرفقني وفقا 
لنشاطه االقتصادي وذلك خالل 
مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ 
حصوله على القسيمة أو امليزة 
أو ستة اشهر من تاريخ بداية 

مزاولة العمل أيهما أقرب.
ويف���رض عل���ى كل من ال 
يتقيد بهذه النسب رسم اضافي 
س���نوي وفقا ملا هو وارد في 

املادة التالية.
مادة 5

تلتزم اجلهات غير احلكومية 
بنسب العمالة الوطنية املبينة 
في أي م���ن اجلدولني املرفقني 
وفقا لنشاطها االقتصادي مع 
مراعاة دفع الرسوم املقررة اذا 
جتاوزت اجلهة احلد االقصى 
للعمال���ة الواف���دة املعفاة من 

الرسوم.
ويفرض على اجلهات غير 
احلكومية التي ال تتقيد بهذه 
النسب رس���م اضافي سنوي 
مق���داره 100 دين���ار على كل 

للعمالة الوطنية من النس���بة 
احمل���ددة له���ا ف���ي اجلدولني 
املشار اليهما، وذلك في تنفيذ 
املشروع وحتديد هذه النسبة 

في الشروط.
مادة 3

تلتزم اجلهات غير احلكومية 
الوطنية في  العمالة  بنس���ب 
أي من اجلدولني املرفقني وفقا 
لنشاطها االقتصادي عند التقدم 
لالس���تفادة من الدعم العيني 
أو املال���ي الذي تقدمه اجلهات 
احلكومية مبا في ذلك التصرف 
أو االيج���ار أو التخصي���ص 
ألمالك الدولة طبقا للمواد 16، 
17 و18 من املرس���وم بالقانون 
رقم 1980/105 في ش���أن نظام 
الدولة املعدل بالقانون  امالك 

رقم 1988/8.
مادة 4

يجب على كل م���ن يتقدم 
للحصول م���ن احلكومة على 
قسيمة أو اي ميزة عينية أو 
مالية اخرى بهدف مس���اعدته 
في ممارسة حرفة أو مهنة أو 

تصريح عمل أو اذن عمل مينح 
لكل عامل غير كويتي تطلبه 
اجلهة غير احلكومية زيادة على 
النس���بة املقررة للعمالة غير 
الوطنية ويتولى قطاع العمل 
بوزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل بالتنسيق مع برنامج 
العاملة  الق���وى  اعادة هيكلة 
التنفي���ذي للدولة  واجله���از 
حتصيل الرسم االضافي املشار 

اليه.
مادة 6

الش���ؤون  تص���در وزارة 
االجتماعي���ة والعم���ل بع���د 
التنس���يق م���ع برنامج اعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة بناء على طلب 
كل جهة غير حكومية شهادة 
بنسب العمالة لدى هذه اجلهات 

ومدى التزامها بهذه النسب.
ويعمل بهذه الش���هادة ملدة 
س���نة من تاري���خ اصدارها، 
ويجب عل���ى اجلهة الصادرة 
لها الش���هادة اخط���ار وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
ب���أي تغيير يحدث خالل هذه 

املدة ويؤدي الى تعديل نسب 
العمالة لديها.

مادة 7

تطبق النسب املشار اليها في 
املرفقني  1 و2  اجلدولني رقمي 
على اجله���ات غير احلكومية 
التي يبلغ عدد العاملني بها 25 

عامال فأكثر.
مادة 8

يلغى القرار رقم 2002/904 
والقرارات املعدلة واملضيفة له 
والقرار رقم 2005/955 باستبدال 
جدول نس���ب العمالة املرافقة 
للقرار رقم 2002/904 املشار 
الي���ه، وكل نص يتعارض مع 

أحكام هذا القرار.
مادة 9

على الوزراء � كل فيما يخصه 
� تنفيذ هذا القرار، وينشر في 
اجلريدة الرسمية ويعمل به بعد 

ستة أشهر من تاريخ نشره.
)مت نشر القرار في 2008/11/3 
وسيتم تطبيق القرار فعليا في 

.)2009/5/3

»األوسط« يدعم رحلة العمرة لمساهمي 
جمعية الشامية والشويخ التعاونية


